FIL GUADALAJARA 2019
2,3 I 4 DE DESEMBRE

En l’edició de 2019 de la Fira Internacional del llibre de Guadalajara
estaran presents os editorials valencianes, Andana i Litera Libros, en el
stand de la FGEE.

ACCIONS PRÈVIES
Per tal de generar agenda als dos editors que estaran presents durant les
Jornades de Professionals des de l’AEPV s’estan duent a terme les següents
accions:
1. Al llarg del mes de setembre s’iniciaren els enviaments de correu a les
llistes de contactes facilitades per la FGEE, llistes generades en l’oficina en
base als interessos mostrats per les editorials en les reunions de preparació
i a la llista de contactes que ja va fer Andana en 2017 a la mateixa FIL.
Aquestes llistes inclouen contactes de:
-Expositors
-Compradors
-Prescriptors
-Bibliotecaris
-Distribuïdors de Xile i Mèxic
S’han fet enviaments seqüenciats i repetits des de meitat de setembre fins
a meitat d’octubre. En total més de 500 correus a destinataris que ja havien
passat un primer filtre.

2. Durant l’edició de LIBER vàrem establir contacte personal amb
bibliotecaris i representants d’algunes distribuïdores als que també els hem
sol·licitat reunió directa durant els dies de la FIL.
3. A més durant l’edició de la Frankfurter Buchmesse ens vàrem reunir amb
els representats de les delegacions comercials de Xile, Mèxic, Colòmbia i
Brasil per tal de tancar cites entre editors a la FIL:
-Fernanda Dantas
Gerent de Relacions Internacionals de la Camara Brasileira do Livro
- Lilia Ponce
Responsable de Fires Internacionals de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana
- Emilia Franco de Arcila
Gerent Libreria Siglo de Bogotá.
- Camila Caro Poblete
Coordinadora Sectorial De Industrias Creativas.
Chile

ACCIONS DURANT LA FIL
Durant les Jornades Professionals aconseguirem tindre una agenda de
reunions prou ajustada.
L’interès fonamental de les dos editorials era buscar alternatives per a la
seua distribució en el continent americà. A més de mantindré reunions amb
els distribuïdors amb els que ja tenen relació comercial, Panoplia o Pujol i
Amat, es van reunir amb altres distribuïdors de Colòmbia i Mèxic.
Participaren d’algunes activitats organitzades per Lectorum i es reuniren
amb el seu representant per a reforçar la relació ja existent, sobretot en el
cas d’Andana. Aconseguiren bons contactes entre els bibliotecaris dels EEUU
i les seues reunions amb ells varen ser prou fructíferes.

Hem aprés mot també sobre licitacions publiques. Les editorials valencianes
tornen amb molta informació per a ficar en ordre i decidir amb qui i a quins
països poden presentar les seues publicacions susceptibles de participar en
aquests processos de licitació.
Com AEPV les reunions mantingudes i els contactes establerts en la FIL
també han sigut molt positius. A més de les reunions ja comentades, me
vaig poder reunir amb:
-Fernanda Dantas. Camara do Livro de Brasil. Nexe d’unió per a poder
convocar reunions entre els editors brasilers presents en la FIL i les nostres
editorials.
- Ivy Chavez i Priscila Medina. Representant comercial de Xile a Guadalajara
i Responsable de Narrativa i Il·lustració respectivament. Amb elles hem
establert contacte per a anar generant reunions i encontres entre els
nostres editors en les pròximes reunions internacionals. Hem tancat
esdeveniments de de networking entre les dues delegacions per al Festival
Internacional del Còmic d’Angoulême a final de gener i per a la Fira de
Bolònia a finals de març.
- Pedro Vila Gamarra. Director de Contenidos y Relaciones Institucionales
de la Cámara Peruana del libro. El mercat peruà està experimentant un bon
creixement, hi ha molta demanada i tenen poca producció. Paeix que és un
bon moment per a establir contactes i iniciar relacions comercials amb ells.
Aquesta reunió pareix un bon punt de partida per a ficar en contacte els
editors peruans amb els valencians.
-

Representants

de

la

Camara

del

Libro

Argentina

y

del

Grupo

Iberoamericano de Editores.
- Agents que busquen col·laboracions entre el mercat sud-americà i el
mercat asiàtic. El mercat coreà es presenta també com un dels mercats
amb el que es podrien establir bones relacions comercials.

PROPOSTES DE MILLORA
Des de l’AEPV hem llançat la prova pilot d’intentar generar agenda per a les
editorials participants i facilitar-los el treball previ als dies de Fira. Desprès
de l’experiència, si ho tornarem a fer crec que hauríem de canviar
lleugerament el plantejament.
En una Fira d’aquestes característiques tots els participants volen aprofitar
al màxim la seua estada en la Fira i obtindré el màxim profit. En aquesta
ocasió tot el treball previ es feu enviant informació genèrica de les dos
editorials participants i en correus conjunts. Una vegada vist el resultat crec
que podríem millorar molt el treball previ, per ambdues bandes.
Per tal de poder tancar reunions realment interessants i profitoses la
informació que enviem des del principi ha de ser prou més especifica. Crec
que en aquest cas l’enviament del ValencianBooks genèric (com fem en la
resta de fires internacionals) no és la millor opció.
Per a millorar

el servei de generació d’agendes per a les editorials

participants hauríem de fer estos enviaments personalitzats, partint de
reunions individuals amb cada editorial interessada per definir i acotar
interessos i amb un catàleg específic per a la Fira en qüestió des del primer
correu.

CONCLUSSIONS
Encara així han sigut quatre dies molt intensos, amb una agenda molt
ajustada però amb balanç positiu tant per a les dos editorials com per a
l’AEPV. Els editors han aconseguit bons contactes, han pogut tancar alguna
venda i han conegut de primera mà como es desenvolupa una Fira com la
FIL.
Com Associació hem ampliant xarxa de contactes i hem aconseguit establir
relacions més directes entre institucions i associacions que faciliten el
contacte posterior entre editorials menudes i independents com són la
majoria dels nostres associats

que ens permeten seguir ampliant els

projectes de col·laboració internacionals.

Marian Val
Gener 2020

